
 3122العدد الثاني عشر لسنة  172 مجلة البحث العلمي في التربية

 
 
 
 

 مقياس املعلم لتقذيش املشكالث السلوكيت لتالميز املذاسس االبتذائيت
 يف مشحلت الطفولت املتأخشة من روي صعوباث التعلم 

 
 
 

 نشوة نبيل يوسف علي
 قسم تربية الطفل –طالبة في درجة دكتوراه الفلسفة في التربية 

 جامعة عين شمس –بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 
 

 إشراف
 اذ الدكتور /  سعد محمد عبد الرحمناألست

 أستاذ علم النفس االجتماعي
 جامعة عين شمس –كلية البنات 

 
 األستاذة الدكتورة / فيوليت فؤاد إبراهيم

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 

مقياس المعلم لتقدير المشكالت السلوكية لتالميذ المدارس االبتدائية في مرحلةالعنوان:
الطفولة المتأخرة من ذوي صعوبات التعلم

مجلة البحث العلمي في التربية - مصرالمصدر:

علي، نشوة نبيل يوسفالمؤلف الرئيسي:

عبدالرحمن، سعد محمد، إبراهيم، فيوليت فؤاد(مشرف)مؤلفين آخرين:

ع 12, ج 1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميالدي:

294 - 271الصفحات:

:MD 353966رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

االختبارات والمقاييس التربوية، ذوو صعوبات التعلم، طالب المدارس اإلبتدائية،مواضيع:
االنحرافات السلوكية، الطفولة المتأخرة، معلمو المدارس االبتدائية، المشاكل

السلوكية

http://search.mandumah.com/Record/353966رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/353966


 3122العدد الثاني عشر لسنة  172 مجلة البحث العلمي في التربية

 
 
 
 

 مقياس املعلم لتقذيش املشكالث السلوكيت لتالميز املذاسس االبتذائيت
 يف مشحلت الطفولت املتأخشة من روي صعوباث التعلم 

 
 
 

 نشوة نبيل يوسف علي
 قسم تربية الطفل –طالبة في درجة دكتوراه الفلسفة في التربية 

 جامعة عين شمس –بكلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 
 

 إشراف
 اذ الدكتور /  سعد محمد عبد الرحمناألست

 أستاذ علم النفس االجتماعي
 جامعة عين شمس –كلية البنات 

 
 األستاذة الدكتورة / فيوليت فؤاد إبراهيم

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 



 3122العدد الثاني عشر لسنة  171 مجلة البحث العلمي في التربية

 مستخلص:
مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم، حبث من السلوكية لتالميذ ادلدارس االبتدائية يف مقياس ادلعلم لتقدير ادلشكالت 

إعداد الباحثة نشوة نبيل يوسف علي، هتدؼ ىذه الدراسة إىل: إعداد أداة سيكومًتية مقننة لتقدير ادلشكالت السلوكية لدل عينة من 
كفاءة تلك األداة سيكومًتيان من خالؿ   من دكتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم، كالتأتالميذ ادلدارس االب

القياـ بتقنينها، كتتضح مشكلة الدراسة من خالؿ إبراز احلاجة إىل كجود مقياس مقنن لتقدير ادلشكالت السلوكية لدل عينة من تالميذ 
ممت كمنها ادلقياس اليت ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم اخلاصة كأف معظم ادلقاييس اليت ص

الباحثة بتعديلو كتقنينو يف ىذه الدراسة اعتمدت على بيانات معيارية من مجهور الطالب ادلراىقُت أك األطفاؿ، شلا غلعل مثل  قامت
األدكات،  ىذه ادلقاييس غَت مالئة لتالميذ ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم؛ إضافة لقدـ تلك

( تلميذان من تالميذ مدرسة صالح 56كمن مث ال تواكب التغَتات اليت تطرأ على اجملتمع كاليت يتأثر هبا أفراده، تتكوف عينة الدراسة من )
( سنة، كقد 01:  06الدين للتعليم األساسي بإدارة مصر اجلديدة التعليمية دبحافظة القاىرة، شلن تًتاكح أعمارىم الزمنية من )

(، 0884تخدمت الباحثة مقياس تقدير اخلصائص السلوكية لذكم صعوبات التعلم: إعداد / زلمود عوض اهلل، كأمحد عواد عاـ )اس
تعديل كتقنُت / الباحثة، بعد أف سبت التعديالت دلقياس الصحة النفسية، أخضعت األداة لدراسة متأنية للتحقق من صالحيتها 

كقد أظهرت نتائج  الصدؽ كالثبات أف مجيع قيم ادلعامالت دالة إحصائيان عند مستول داللة  السيكومًتية كخباصة صدقها كثباهتا،
 غلعلنا نثق يف صدؽ كثبات ادلقياس0(، شلا 6060)

 الكلماث املفتاحيت:
 صعوبات التعلم0 (0)

 ادلشكالت السلوكية0 (1)

 مرحلة الطفولة ادلتأخرة0 (2)

 
 
 
Abstract 
The Teacher Scale For Measuring Behavioral Problems Among Primary School Students In the 
Late Childhood Stage With Learning disabilities .Prepared By Nashwa Nabil YoussefAly. The 
Study Aims To Measure Behavioral Problems Among Primary School Students In the Late 
Childhood Stage With Learning Disabilities, The  Study Sample Consisted Of (60) Child ,Male 
And Females, Whose Age Span In (10 - 12) Years Old. The Researcher Tends To Use Scale 
For Measuring Behavioral Problems Among Learning Disabilities (Prepared By/ Mahmoud 
Awadalla & Ahmed Awaad, 1995). The Results Showed That The Teacher Scale For 
Measuring Behavioral Problems Among Primary School Students In the Late Childhood Stage 
With Learning Disabilities Have A High Degree From The Validity And The Reliability. 

 Keywords: 
1. Learning Disabilities 
2. Behavioral Problems 
3. Late Childhood stage 

 مقذمت:
نوف تعترب صعوبات التعلم من ادلشكالت الًتبوية اخلاصة ألهنا ذات أبعاد تربوية كنفسية كاجتماعية نظران لتزايد أعداد التالميذ الذين يعا

ع من صعوبات التعلم من مادة أك معظم ادلواد الدراسية لعجزىم الدراسي، كتكرار رسوهبم يف الصف الدراسي، شلا غلعلهم ال يتواءموف م
الفصوؿ الدراسية العادية كادلناىج العادية، شلا يؤثر على سلوكهم، حيث يتسم بالعديد من اخلصائص كادلشكالت ادلختلفة، كاليت تزداد 

، من ىنا كانت دراسة الباحثة احلالية إلعداد مقياس ادلعلم لتقدير ادلشكالت السلوكية لتالميذ ادلدارس االبتدائ ية كتتطور يومان بعد يـو
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مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم، حيث تأمل الباحثة أف تفيد الدراسة العاملُت يف اجملاؿ الًتبوم من أجل كضع يف 
التوافق كالتالـؤ مع البيئة ادلدرسية عن طريق ربسُت كضع التالميذ ذكم صعوبات التعلم  لجيجية عالجية كبرامج إرشادية من أاسًتات

 اليت يعيشوف فيها0 كاألسرية كاجملتمعية
 مشكلت الذساست:

ية ؽلكن ربديد مشكلة الدراسة احلالية يف إبراز احلاجة إىل كجود مقياس مقنن للمعلم لتقدير ادلشكالت السلوكية لتالميذ ادلرحلة االبتدائ
الباحثة  الذم قامت يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم؛ خاصة أف معظم ادلقاييس اليت صممت كمنها ادلقياس 

ا بتعديلو كتقنينو يف ىذه الدراسة قدؽلة، إضافة إىل أهنا اعتمدت على بيانات معيارية من مجهور الطالب بادلراحل التعليمية ادلختلفة، شل
 عامة كيف مرحلة الطفولة ادلتأخرة خاصة0غلعل مثل ىذه ادلقاييس غَت مالئمة لتالميذ ادلرحلة االبتدائية 

 اس:أهذاف املقي
 ؽلكن ربديد أىداؼ الدراسة احلالية فيما يلي:

إعداد أداة سيكومًتية مقننة للمعلم لتقدير ادلشكالت السلوكية لدل عينة من تالميذ ادلرحلة االبتدائية يف مرحلة الطفولة  00
 ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم0

 قنينها0القياـ بتعديلها كت ؿالخفاءة تلك األداة سيكومًتيان من التأكد من ك 10

 أهميت الذساست:
ال شك أف صعوبات التعليم تعد مشكلة خطَتة يف حياة ادلتعلم، كتسبب لو الكثَت من التوتر كالقلق كفقداف الدافعية كاالىتماـ إلصلاز 

ذلم اضطرابات كادلعرفية كاالنفعالية، كتسبب ادلهاـ الدراسية، حيث تستنفذ صعوبات التعلم جزءان كبَتان من طاقات التالميذ العقلية 
 Learningسلوكية تًتؾ بصماهتا على شخصياهتم، فيبدك عليهم سوء التوافق الشخصي كاالجتماعي، كيعترب رلاؿ صعوبات التعلم 

Disabilities التالميذ الذين يعانوف من صعوبات  يف ادلرحلة االبتدائية من ادليادين اذلامة اليت ينبغي االىتماـ هبا، نظران لتزايد نسب
لكل ما تعكسو من آثار سلبية على التالميذ كادلعلمُت معان، كمن ىنا ؽلكن أف  –بلداف العامل كيف معظم  –علم يف كثَت من اجملاالت الت

 تتحدد أعلية الدراسة من خالؿ اجلانبُت التاليُت:
 األهميت النظشيت للمقياس:

لقي الضوء على ادلشكالت السلوكية لدل عينة من تالميذ ادلرحلة هتتم ىذه الدراسة دبوضوع لو أعلية من الوجهة النظرية، حيث إهنا ت
سيكومًتية، فعلى الرغم من تنوع حركة البحث العلمي  هاالبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم من خالؿ أدا

يف اجملتمعات العربية نادرة يف تناكذلا للمشكالت كالتجرييب يف رلاؿ صعوبات التعلم يف اجملتمعات الغربية، إال أف البحوث كالدراسات 
 السلوكية لتلك الفئة كمن مث لتوافر أدكات سيكومًتية مقننة لقياس تلك ادلشكالت0

 األهميت التطبيقيت للمقياس:
رس االبتدائية يف مرحلة تنبع أعلية ىذه الدراسة تطبيقيان من أعلية ادلوضوع كىو: "مقياس ادلعلم لتقدير ادلشكالت السلوكية لتالميذ ادلدا

الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم"، كالذم كشفت فيو الدراسات السابقة على مدل احلاجة ذلذا النوع من ادلقاييس، كأنو ذك 
اختبار ثباتو كصدقو بأكثر من أسلوب من أساليب  أعلية يف ربديد خصائص تلك الفئة، كمشكالت السلوؾ لديهم، كذلك من حيث

 حىت يكوف مالئمان لالستخداـ يف دراسات تالية0 الثبات كالصدؽ حساب
 مصطلحاث الذساست:

 Learning Disabilitiesصعوبات التعلم:  (2)

( صعوبات التعلم بأهنا "توجد لدل الطفل الذم يكوف مستول الذكاء لديو يف حدكد ادلتوسط 017:  0880عرؼ )فيصل الزراد، 
باه إىل موضوع معُت، كىو الطفل تناألكادؽلي يرجع إىل قصور فجائي يف قدرتو على الًتكيز كاال على األقل كيعاين من ضعف يف األداء

 الذم يتطلب طرائق تعليم خاصة حىت يتمكن من استخداـ كامل قدراتو العقلية الكامنة لديو"0
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)القراءة كالكتابة( عن مستول أقرانو من نفس كعرفتها الباحثة إجرائيان بأهنا: "اطلفاض مستول ربصيل التلميذ يف مهارات اللغة العربية 
من أنو يتميز بذكاء متوسط أك فرؽ ادلتوسط كال يعاين من أم مشكالت حسية بالرغم  العقليالعمر الزمٍت كالصف الدراسي كادلستول 

 أك عقلية أك اجتماعية أك انفعالية"0
 Behavioral Problemsالمشكالت السلوكية:  (3)

( االضطراب السلوكي بأنو تلك األنواع من السلوؾ اليت يرل اآلباء كادلعلموف أنو سلوؾ غَت مرغوب 1660عرؼ حسن عبد ادلعطي )
ان من قبل الفرد )حسن مصطفى عبد يفيو كغلدكف صعوبة يف مواجهتو، كيؤدم إىل اضطراب يف العمل، كؽلثل بوضوح سلوكان ال توافق

 (030:  1660ادلعطي، 
ا: "أظلاط مضطربة من السلوؾ غَت السوم كفق األبعاد اليت يقيسها مقياس ادلشكالت السلوكية ادلستخدـ يف كعرفتها الباحثة إجرائيان بأهن

 البحث احلايل"، كىذه األبعاد ىي:
 قصور االنتباه: - أ

سل يف بعض عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو: "عدـ قدرة الطفل على إسباـ الواجب ادلكلف بو، كتشتت انتباىو داخل الفصل، كاخلموؿ كالك
أثناء األحياف، كعدـ القابلية كالرغبة يف التعلم، كقلة مشاركتو لزمالئو يف األنشطة اجلماعية كادلناقشات، كعدـ القدرة على متابعة ادلدرس 
تباه الشرح، كعدـ اإلنصات اجليد للشرح، كصعوبة يف فهم تعليمات ادلدرس"، كيقاس إجرائيان دبجموع درجات الفرد على بعد قصور االن

 دلقياس ادلشكالت السلوكية الذم أعدتو الباحثة ذلذا الغرض0
 النشاط الزائد: - ب

بصورة مزعجة أماـ زمالئو،  عليو، كاحلديث عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو: "حركة التلميذ الزائدة داخل الفصل، كظهور أعراض التوتر كالقلق
كف ىدؼ، كعدـ االنتباه للمثَتات ذات األعلية يف موقف التعلم"، كيقاس كالتشويش عليهم أثناء احلديث، ككثرة خركجو من الفصل بد

 السلوكية الذم أعدتو الباحثة ذلذا الغرض0دبجموع درجات الفرد على بعد النشاط الزائد دلقياس ادلشكالت إجرائيان 
 االندفاعية: –ج 

اليت توجو لو، كعدـ قدرتو على االنتظار كأخذ دكره يف اللعب، عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو: "تسرع التلميذ يف اإلجابة على التساؤالت 
هبا كاحتياجو لإلشراؼ كالتوجيو ادلستمرين، كعدـ التأثر إذا أخطأ يف حق اآلخرين  كعدـ القدرة على تنظيم األعماؿ اليت يكلف

ياس ادلشكالت السلوكية الذم أعدتو الباحثة كمداكمة البكاء يف الفصل"، كيقاس إجرائيان دبجموع درجات الفرد على بعد االندفاعية دلق
 ذلذا الغرض0

 التذبذب االنفعالي: –د 
عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو: "سرعة بكاء الطفل، كاستسالمو للمشاكل اليت تواجهو، كذبنب منافسة اآلخرين، كانطوائو داخل الفصل 

يل، كسهولة إثارتو، كعدـ القدرة على ربمل ادلسئولية"، كيقاس إجرائيان كخارجو باستمرار، كربركو حركة غَت طبيعية، كعدـ الثبات االنفعا
 التذبذب االنفعايل دلقياس ادلشكالت السلوكية الذم أعدتو الباحثة ذلذا الغرض0 بعد دبجموع درجات الفرد على 

 سوء التوافق االجتماعي: –ه 
لة حبهم لو كعدـ القدرة على قـ القدرة على االندماج معهم، ك عرفتو الباحثة إجرائيان بأنو: "ضعف عالقة الطفل باألصدقاء، كعد

شخص مستهًت كدائم و نبأ تكوين صداقات، كادليل إىل العمل الفردم، كعدـ القدرة على ربمل ادلسئولية االجتماعية، ككصفو
السلوكية الذم أعدتو الباحثة ذلذا  الفوضى"، كيقاس إجرائيان دبجموع درجات الفرد على بعد سوء التوافق االجتماعي دلقياس ادلشكالت

 الغرض0
 Late Childhood stageمرحلة الطفولة المتأخرة:  (4)

( بأهنا: "مرحلة الكموف كسبتد من سن السادسة أك السابعة حىت حوايل احلادية عشرة أك 76:  0880عرفتها )كاميليا عبد الفتاح، 
 الثانية عشرة"0
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 لة اليت سبتد أعمار األطفاؿ فيها من سن العاشرة إىل سن الثانية عشر"0كعرفتها الباحثة إجرائيان بأهنا: "ادلرح
 للذساست يشاإلطاس النظ

 تناكلت الباحثة يف إطارىا النظرم احملاكر التالية:
 Learning Disabilities: المحور األول: صعوبات التعلم

 تعريف صعوبات التعلم -2

مفهـو صعوبات التعلم بأنو: "يشَت إىل رلموعة غَت متجانسة من األفراد ( أنو ؽلكن تعريف 015:  1666أكضح )السيد سليماف، 
ادلتوسط، يظهركف اضطرابان يف العمليات النفسية األساسية، كاليت يظهر  ؽو فداخل الفصل الدراسي العادم، ذكم ذكاء متوسط أك 

دلهارات األساسية لفهم أك استخداـ اللغة ادلقركءة أك أثرىا من خالؿ التباعد الواضح بُت التحصيل ادلتوقع كالتحصيل الفعلي لديهم يف ا
من احملتمل أهنا ترجع إىل كجود خلل أك ادلسموعة كاجملاالت األكادؽلية األخرل، كأف ىذه االضطرابات يف العمليات النفسية األساسية 

ات حسية أك بدنية كال يعانوف من احلرماف تأخر يف ظلو اجلهاز العصيب ادلركزم، كال ترجع صعوبة تعلم ىؤالء األطفاؿ إىل كجود إعاق
الصعوبة إىل االضطرابات النفسية البيئي سواء كاف ذلك يتمثل يف احلرماف الثقايف أك االقتصادم أك نقص الفرصة للتعلم، كما ال ترجع 

 الشديدة"0
العمليات النفسية األساسية  ( فقد كصف صعوبات التعلم بأهنا: "اضطراب يف كاحدة أك أكثر من065:  1661أما )أمحد عواد، 

 ادلتضمنة يف فهم كاستخداـ اللغة ادلنطوقة أك ادلكتوبة كاليت ؽلكن أف تظهر يف قصور يف القدرة على االستماع أك التفكَت أك احلديث أك
دلخي كاخللل الوظيفي تهجي أك إجراء العمليات احلسابية" كيشمل ادلصطلح حاالت اإلعاقة اإلدراكية كالتلف االقراءة أك الكتابة أك ال

ادلخي البسيط، عسر القراءة، حبسة الكالـ كال يشمل ادلصطلح مشكالت التعلم اليت تعد نتيجة مباشرة إلعاقات مسعية أك بصرية أك 
 حركية أك التخلف العقلي أك االضطراب االنفعايل أك احلرماف البيئي أك الثقايف أك االقتصادم"0

 تصنيف صعوبات التعلم: – 3
 يكوف ىناؾ اتفاؽ على تصنيف صعوبات التعلم إىل تصنيفُت رئيسيُت علا: يكاد
 Developmental Learning Disabilitiesصعوبات التعلم النمائية  - أ

 لذاكرةكيقصد هبا تلك الصعوبات اليت تتناكؿ العمليات ما قبل األكادؽلية كاليت تتمثل يف العمليات ادلعرفية ادلتعلقة باالنتباه كاإلدراؾ كا
كمن مث فإف أم اضطراب أك خلل كالتفكَت كاللغة كىذه العمليات تشكل أىم األسس اليت يقـو عليها النشاط العقلي ادلعريف للفرد 

 يصيب كاحدة أك أكثر من ىذه العمليات يفرز بالضركرة العديد من الصعوبات األكادؽلية الالحقة كيكوف السبب الرئيسي ذلا0
 Academic Learning Disabilitiesصعوبات التعلم األكاديمية  - ب

 كيقصد هبا صعوبات األداء ادلدرسي ادلعريف األكادؽلي كاليت تتمثل يف الصعوبات ادلتعلقة بالقراءة كالكتابة كالتهجي كالتعبَت الكتايب
 (3010 – 300:  0887كاحلساب )فتحي الزيات، 

ذكم صعوبات التعلم النمائية ػلتاجوف إىل نوع من أف أطفاؿ ما قبل ادلدرسة من  (Fletcher & Fooman, 1994)كيذكر 
التدخل العالجي لتعليمهم كإكساهبم ادلهارات األساسية للتعلم األكادؽلي فتعلم القراءة يتطلب الكفاءة يف القدرة على فهم كاستخداـ 

 كربديد احلركؼ كالكلمات0اللغة كمهارات اإلدراؾ السمعي للتعرؼ على أصوات حركؼ الكلمات كالقدرة البصرية على التمييز 
حيث تشكل األسس النمائية للتعلم كالعالقة بُت صعوبات التعلم النمائية كصعوبات التعلم األكادؽلية ىي عالقة سبب كنتيجة 

ئي احملددات الرئيسية للتعلم األكادؽلي كتشَت البحوث إىل إمكانية التنبؤ بصعوبات التعلم األكادؽلي من خالؿ صعوبات التعلم النما
ت، على أف أكثر صعوبات التعلم النمائية تأثَتان كأعلية تتمثل يف الصعوبات النمائية ادلتعلقة باالنتباه كاإلدراؾ كالذاكرة )فتحي الزيا

0887  :301 – 3020) 
 كيوضح الشكل التايل ىذين النوعُت من صعوبات التعلم كالصعوبات الفرعية لكل نوع:
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 تعلم والصعوبات الفرعية لكل نوع( يوضح أنواع صعوبات ال2شكل )

 (08:  0877)زيداف السرطاكم كعبد العزيز السرطاكم، 
 أسباب صعوبات التعلم: – 4

تباينت اآلراء كادلداخل النظرية ادلفسرة ألسباب صعوبات التعلم زلاكلة تقدًن إجابات لكثَت من التساؤالت يف ىذا اجملاؿ، إال أف 
مل تتبلور بعد كليست إجابة شافية بعد فمعظم األحباث اليت تناكلت ىذا ادلوضوع ترل أف السبب  صعوبات التعلم اإلجابة عن أسباب

كإف كاف من احملتمل أف يكوف ذلا أكثر من سبب  ض دماغ الطفل لإلصابة أثناء احللمن ىذه الصعوبات عند معظم األطفاؿ ىو تعر 
مهامو، ينشأ عنها صعوبات تعيقو عن التعلم درة على القياـ ببعض كاحد فقد يتعرض اجلهاز العصيب حلاالت عديدة قد يفقده الق

، فهناؾ بوادر تدؿ على كجود عوامل سيكولوجية كأخرل عاطفية كاجتماعية كراء حدكث عادم ادلألوؼ الذم عرفناه كعهدنابالشكل ال
دما يصل الطفل إىل الصف الثالث االبتدائي ىذه الصعوبات كما أف بعض صعوبات التعلم يف اجملاؿ األكادؽلي ال تبدك بوادرىا إال عن

كقد ال تظهر عوارضو حىت يصل الصف السادس كقبل ذلك يبدك لنا الطفل ككأنو شخص سول ال يعاين من أم نوع من الصعوبات 
 (280:  1666كال يتضح األمر حىت يصل الطفل ىذه ادلرحلة الزمنية من عمره )عبد الرحيم عدس، 

 قسيمان للعوامل اليت سبثل أسبابان لصعوبات التعلم ينقسم إىل مخسة عوامل رئيسية تتمثل يف:( ت0880كيوضح )الزراد، 
 العوامل الوراثية0 -

 إصابات الدماغ قبل أك أثناء الوالدة أك بعد الوالدة شلا يؤدم إىل اضطرابات بسيطة يف الدماغ كبالتايل إىل اضطرابات السلوؾ0 -

 العقاقَت كالفيتامينات كاألمحاض األمينية0عوامل كيميائية حيوية مثل األدكية ك  -

 احلرماف البيئي احلسي حيث إف ضعف اإلحساس ادلبكر كعدـ تعرض الطفل خلربات متنوعة يؤدم إىل ضعف اإلدراؾ0 -

 (0860:  1661سوء التغذية الشديد كاضطرابات األيض )السيد سليماف،  -

 Behavioral Problemsالمحور الثاني: المشكالت السلوكية 

 تعريف المشكالت السلوكية: -2

( أف االضطراب السلوكي يعلن عن سلوكيات غَت مناسبة كال تتفق مع ادلرحلة 0882) Kirk et alيرل صمويل كَتؾ كآخركف، 
العمرية للفرد كتؤدم لعدـ الرضا عن النفس، كالبكاء ادلستمر، كنشاط زائد ليس مقبوالن يف أم مناسبة كيتضمن عدـ القدرة على بناء 

 Kirk, 1993)كتنمية أعراض جسمية قات صداقة محيمة مع األقراف كادلدرسُت، باإلضافة إىل مشاعر عدـ السعادة كاخلوؼ عال

410 – 411)0 
( الفرؽ بُت السلوؾ السوم كغَت السوم أنو فرؽ يف الدرجة، أم يف مدل تكرار السلوؾ 0885كيوضح شارلز شيفر، كىوارد ميلماف )

 (10:  0885كلة للطفل أك األىل أك اجملتمع )شارلز شيفرك ىوارد ميلماف، الذم يؤدم إىل حدكث مش
( أف ادلشكالت السلوكية ىي مجيع التصرفات غَت ادلالئمة اليت تصدر بصورة متكررة من الفرد أثناء 0885زلمد سامل ) ويسري كترل

وؾ السوم ادلتعارؼ عليها كاليت ربوؿ بينو كبُت االستمتاع تفاعلو مع البيئة شلثلة يف األسرة، ادلدرسة، كاليت ال تنفق مع معايَت السل
 (0740:  0885بتفاعل سول مع غَته من األفراد )يسرية زلمد، 
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 تشخيص المشكالت السلوكية: -3

تعترب عملية تشخيص االضطرابات السلوكية من العمليات اذلامة يف اإلرشاد كالعالج النفسي حيث تساعد ادلرشد على ربديد نوع 
اب كالفنيات اإلرشادية اليت ؽلكن أف تستخدـ يف عملية اإلرشاد، كؽلكن ربديد زلاكر رئيسية لالضطراب السلوكي تساىم يف االضطر 

 عملية التشخيص كىي:
أك التبوؿ الالإرادم أك امحرار الوجو  والسلوؾ الظاىر، أم األفعاؿ السلوكية اليت يًتجم الشخص خالذلا االضطراب مثل التهته -

 ك ىركب من ادلدرسة أك ذبنب لبعض ادلواقف0أك شحوبو أ

اجلوانب الفكرية كادلعتقدات الالعقالنية اخلاطئة اليت يتبناىا الفرد عن نفسو كعن ادلواقف اليت ؽلر هبا كما يقولو الشخص لنفسو  -
 من أفكار سلبية أك اهنزامية0

ضطراب مثل زيادة ضربات القلب أك سرعة التنفس أك ادلكونات االنفعالية كالتغَتات كالعضوية الداخلية اليت ػلدثها ىذا اال -
 النشاط اذلرموين0

ضعف ادلهارة يف التفاعل االجتماعي أك قصور ادلهارات االجتماعية فالعدكاف كاخلجل كاالنزكاء كغَتىا ؽلكن النظر إليها كداللة  -
السليم كالتواصل ادلوجب باآلخرين، كىذه  على ضعف ادلهارات االجتماعية أك افتقاد ادلتطلبات اإلغلابية للتفاعل االجتماعي

 احملاكر تتفق كتتداخل فيما بينها يف إبراز السلوؾ ادلرضي0

ادلوقف أك احلوادث السابقة اليت تثَته كتسهم يف تشكيلو، كما ينطوم على ىذه احلوادث كادلواقف من خربات سيئة أك أمل  -
 كإحباط كهتديد0

كلينيكية كدراسة احلالة كمجع ادلعلومات عن النواحي النفسية كاالجتماعية كاجلسمية ال مرشد النفسي من خالؿ ادلقابلةكؽلكن لل -
لالضطراب السلوكي  الدقيق  كالظركؼ االقتصادية كاألسرية أف يتعرؼ على كثَت من ادلعلومات اليت تساعد يف التشخيص

 (360 – 35:  0882ر إبراىيم كآخركف، بة لو )عبد الستاسال كتقدًن اخلدمات اإلرشادية ادلنالذم يعاين منو العمي

 أسباب انتشار المشكالت السلوكية: -4

تشَت الدراسات كالبحوث اليت تناكلت االضطرابات السلوكية يف مصر كبعض البالد العربية إىل أف معدؿ انتشار االضطراب السلوكي يف 
 تزايد مستمر كىذا يرجع إىل رلموعة من العوامل كاألسباب كىي:

شئة االجتماعية داخل األسرة أك ادلدرسة كيف اجملتمع: حيث تعترب التنشئة االجتماعية عملية تعليم كتربية تؤدم اضطراب التن -
إىل تشكيل شخصية الفرد، كأم شيء يعوؽ عملية التنشئة يؤدم إىل االضطراب السلوكي كيسبب القلق كالتوتر النفسي )مٌت 

 (08820العامرم، 

كىي العوامل ادلرتبطة بالبناء اجلسمي مثل اإلصابة باألمراض أك احلوادث أك اضطراب اجلهاز  العوامل البيولوجية الداخلية: -
العصيب كالغدد، كالتعارض بُت إشباع الدكافع الفسيولوجية كخاصة الدافع اجلنسي كالقيم الدينية كاخللقية كالعادات االجتماعية 

كذلك ىناؾ بعض االضطرابات سبنح الوراثة فيها استعدادان قويان   ية،السائدة يف اجملتمع شلا يؤدم إىل االضطرابات السلوك
لالضطراب كيزداد تدخل الوراثة كاألمراض العقلية )الفصاـ كاذلوس كاالكتئاب( يتلوىا العصاب مث االضلرافات السيكوباتية 

 (320:  0883كاجلنوح )عبد الستار إبراىيم، 

ة اليت سبيز هبا ىذا العصر من إدخاؿ الوسائل التكنولوجية احلديثة، كاستخداـ الظركؼ االقتصادية: ال شك أف التغَتات الكبَت  -
احلاسب اآليل كعجز الشعب عن مواجهة متطلبات احلياة، كضعف ادلوارد االقتصادية كانتشار الفقر يؤدم إىل ارتفاع معدالت 

 (0620:  0885االضطرابات النفسية كالسلوكية )عبد اهلل علواف، 

ة: لعل انتشار الضوضاء كالتلوث البيئي كالزحاـ كالكثافة السكانية العالية كاطلفاض مستول ادلعيشة كانتشار الضغوط البيئي -
ادلناطق العشوائية كالتفكك األسرم كعدـ االىتماـ بالرعاية النفسية كاالجتماعية كالًتبوية شلا يؤدم إىل زيادة احتماؿ حدكث 

 (7880:  0885د التوجبرم، االضطرابات السلوكية )زلمد الشناكم كزلم
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أثر يف ذلا  كافالعوامل الثقافية: ال شك أف الثورة التكنولوجية يف رلاؿ اإلعالـ كاالتصاؿ كالتبادؿ الثقايف كسرعة نقل ادلعلومات   -
مها كلكن تغَت الكثَت من القيم كالعادات االجتماعية، كأصبح ذلذه الوسائل دكر يف الًتبية كالتوجيو كاإلرشاد إف أحسن استخدا

ادلراقب ذلذه الوسائل كما تعرضو من أفالـ كمسرحيات كبرامج مثَتة تشوه اآلداب كالقيم السامية لدل األطفاؿ، كلقد 
أكضحت البحوث الكثَتة اليت أجريت يف أكقات سلتلفة على أف ىناؾ عالقة قوية بُت العركض التليفزيونية اليت تشمل العنف 

 (7800:  0885اجملتمع )زلمد الشناكم كزلمد التوغلرم، لعنف يف كالعدكاف كبُت سلوؾ العدكاف كا

 Late Childhoodالمحور الثالث: الطفولة المتأخرة 

 مفهوم الطفولة المتأخرة لدى العلماء والباحثين: -2

 ز دبا يلي:( أف الطفولة ادلتأخرة ىي: "مرحلة يصبح فيها السلوؾ أكثر جدية" كتتمي153:  0886ذكر )حامد عبد السالـ زىراف، 
 بطء معدؿ النمو بالنسبة لسرعتو يف ادلرحلة السابقة كادلرحلة الالحقة0 -

 زيادة التمايز بُت اجلنسُت بشكل كاضح0 -

 تعلم ادلهارات الالزمة لشئوف احلياة0 -

بتدائية، كىي تبدأ ( إىل أف مرحلة الطفولة ادلتأخرة سبثل الصفوؼ اخلاصة بادلرحلة اال026:  1664كقد أشارت )فيوليت فؤاد إبراىيم، 
من سن السادسة تقريبان كيعيش الفرد أكاخر ىذه ادلرحلة تغَتت جسمية ملحوظة يًتتب عليها كثَت من التغَتات يف االذباىات كالسلوؾ 

 كالقيم"0
 خصائص التالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة من ذوي صعوبات التعلم: -3

ف الصعوبة من ادلمكن أف تتضمن أنواعان متعددة من العيوب أك القصورات إف صعوبة التعلم ليست بالسهولة ربديداهتا، إذ إ
Assortments  كاخلصائصCharacteristic  اليت سبتد من ادلهارات األساسية اخلاصة بالقراءة أك التهجي أك إجراء العمليات

، تشتت Impulsivity، كاالندفاعية Hyperactivityاحلسابية إىل النماذج السلوكية اخلاصة بسوء التكيف، مثل احلركة الزائدة 
ربديدىا ألف بعضان ، كما أف صعوبة التعلم ليس من السهولة Poor, Concentration، كضعف الًتكيز Distractibilityالقدرة 

 : Dolgins, 1986)من )األسوياء( الذين ال توجد لديهم صعوبة تعلم قد يوجد لديهم بعض من ىذه اخلصائص من كقت آلخر 

174)0 
 كمن أىم خصائص ذكم صعوبات التعلم:

 الخصائص المعرفية: - أ

ديهم صعوبة ث إف الطالب ذكم صعوبات التعلم لىناؾ اختالفات بُت الطالب ذكم صعوبات التعلم كالعاديُت يف النواحي ادلعرفية حي
 0(Bender, 1993, 51)يف ميكانيـز الضبط الذايت كالتخطيط كالتقييم كحل ادلشكالت 

كيف يفكركف على ضلو )علم ال يكتسبوف عادة مهارات تعلم ( أف التالميذ ذكم صعوبات الت1660بر عبد احلميد، كيذكر )جا
 (1500:  1660طبيعي( كلذلك يبدكف سلبيُت كيعتمدكف على اآلخرين كما أهنم يصبحوف ساخطُت على التعلم )جابر عبد احلميد، 

تعلموه قادركف على بلوغ مهامهم كيكونوف على كعي بادلشكالت كاحللوؿ كما أف األطفاؿ الذين ينظموف ما  (Torgesson)كيذكر 
آرائهم، كلكن األطفاؿ ذكم صعوبات التعلم غالبان يظهركف ضعفان يف ىذه األمور كاخلطط التلقائية أهنم قادركف على اختبار 

(Susannah, et al., 1998 : 494)0 
ىي اضطراب االنتباه، حيث إف الطالب ال يستطيعوف الًتكيز كاالنتباه للدركس لفًتة  كمن أكثر ادلالمح الشائعة لذكم صعوبات التعلم

طويلة، كمن السهل عليهم التشتت، كمن ادلمكن أف يظهركا نشاطان زائدان، كما أف مثل ىؤالء الطالب تكوف لديهم مشكالت يف 
كوف مالحظتو ضعيفة لألصوات كيف التعرؼ السريع على العمليات السمعية كادلعلومات البصرية، على سبيل ادلثاؿ العديد منهم ت

 0(Lerner, 2000 : 15)احلركؼ كالكلمات كيف الذاكرة قصَتة ادلدل 
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كما أف الطالب ذكم صعوبات التعلم لديهم مشكالت يف قدرهتم على حل ادلشكالت كادلهارات الوظيفية مثل احلفاظ على الوقت 
(Eaman Shanley, 1993 : 121)0 

 السلوكية: الخصائص - ب

( أف ىناؾ بعض اخلصائص السلوكية ادلشًتكة اليت يشبع تكرارىا لدل ذكم صعوبات التعلم، منها الشعور 0878يؤكد فتحي الزيات )
إصلازه التحصيلي مقارنة بزمالئو، كيتميز كذلك بنقص  لو مستباالستسالـ كاإلحباط ادلتكرر كنقص شعوره بقيمة ذاتو من جراء ضعف 

نطواء كاالكتئاب كعدـ ربمل ادلسئولية كعدـ النضج االنفعايل كاالنطواء كاالكتئاب كعدـ ربمل ادلسئولية كعدـ النضج الدافعية كاال
االنفعايل كنقص الثقة بالنفس كاخلوؼ من ادلدرسة، باإلضافة إىل مشكالت التوافق الشخصي كاالجتماعي، كاألسرم كادلدرسي )فتحي 

 (3500:  0878الزيات، 
دار األحكاـ كالصعوبة يف إدراؾ ما يشعر بو ة على إصالطالب ذكم صعوبات التعلم بعدـ القدر ، (Lerner, 2000)كيصف 

اآلخركف كما أف لديهم مشكالت يف العالقات األسرية كالسلوؾ التوافقي، كما أف لديهم مشكلة التخطيط للسلوؾ كالقياـ بو كما أنو 
 0(Lerner, 2000 : 542)من ادلمكن التنبؤ بسلوكهم 

النشاط الزائد  –أنو حينما نصف سلوؾ ذكم صعوبات التعلم فإننا نستخدـ عبارات مثل العدكانية  (Terry, Mcleod)كما يذكر 
 0(Bender, 1993 : 51)الغضب كاذباىات سلبية ذباه ادلدرسُت  –عدـ الشعور بادلسئولية  –االنسحابية  –تشتت االنتباه  –

رلاؿ صعوبات التعلم على كجود اضطرابات انفعالية كسلوكية لذكم صعوبات التعلم حيث أشارت كتؤكد العديد من الدراسات يف 
(Zak)  يف دراسة عن العالقة بُت القلق كصعوبات التعلم عن التالميذ العاديُت، كقد يرجع ذلك إلحساسهم بالعجز كفقداف الثقة

 (70:  1666بالنفس كاحلساسية الزائدة )فاتن زلمود، 
 ص االجتماعية:الخصائ –ج

أف األطفاؿ ذكم صعوبات التعلم أنانيوف كغَت اجتماعيُت كال يهتموف بآراء اآلخرين كغَت  (Pask & Scott)يذكر باسك كسكوت 
 (160: 0883مقبولُت من زمالئهم )السيد خالد، 

ديهم كعدـ تقبل أم نصح من يتسم بالتحدم لبيئتهم كمدرستهم ككالبأف سلوكهم يف مرحلة ادلراىقة  (Ariel, 1992)كما يذكر 
 0(Ariel, 1992 : 15)الكبار، كما أهنم يقاكموف توجيهات الوالدين يف زلاكلة للحصوؿ على االعتماد النفسي كاالجتماعي 

كيوضح )سيد عثماف( أف ىؤالء األطفاؿ ال يبالوف بالتخريب داخل ادلنزؿ أك خارجو شلا ػلرج األىل بصفة خاصة عند زيارة األصدقاء  
 (380:  0883ا أهنم ككما يذكر )ملتوف( ال يبالوف إذا ما سألوا شخصان ما أسئلة زلرجة )السيد خالد، كم
 الخصائص االنفعالية: –د 

أف بعض أسر ذكم صعوبات التعلم كصفت أبناءىا بأهنم قليالن ما يضبطوف اندفاعهم كال ػلكموف تعبَتاهتم االنفعالية  (Strag)ذكر 
كأظهرت الدراسات أف ىناؾ معدالت عالية من السلوؾ اجلانح بينهم كأف قابليتهم للتورط بالشغب كإساءة  كمتهوركف كغَت مبالُت

 (210:  0887األطفاؿ الذين ال يعانوف من صعوبات التعلم0 )جابر زلمد،  كلئك ادلعاملة كانت أعلى بكثَت من أ
القلق لذكم صعوبات التعلم أظهرت النتائج كجود اليت أجراىا للكشف عن مستول  (Coronado, Marco, 1996)كيف دراسة 

فركؽ دالة بُت ذكم صعوبات التعلم كالعاديُت، حيث أظهر ذكك صعوبات التعلم مستول أعلى من القلق، كما أف اإلناث أظهرف 
ث أظهر ذكك مستول عاليان من القلق مقارنة بالذكور، كما كانت ىناؾ فركؽ يف الكذب بُت ذكم صعوبات التعلم كالعاديُت، حي

 (Coronado, Marco, 1996 : 146)صعوبات التعلم ميالن للكذب أعلى من العاديُت0 
ما سبق يتضح أف االختالؼ البُت يف الوصوؿ إىل خصائص لألطفاؿ ذكم صعوبات التعلم كربديدىا يف ذبمعات بعينها  تعقيب:

اخلطورة، كيعترب تشخيص صعوبات التعلم كالتعرؼ على األطفاؿ  تسهل لنا فهم ىذه الفئة كالتعامل معهم كعالجهم يعد أمران يف غاية
 األطفاؿ0 ىا على ىؤالءكر كزبفيف حدة تأثَت الذين يعانوف منها يف كقت مبكر من الضركرة حىت ؽلكن التدخل ادلب
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 دساساث سابقت:
دارس االبتدائية من ذكم صعوبات تستعرض الباحثة رلموعة من حبوث كدراسات سابقة اىتمت بادلشكالت السلوكية لدل تالميذ ادل

 التعلم0
(، ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة صعوبات التعلم األكادؽلية كعالقتها بكل من قصور االنتباه 1661دراسة عفاؼ زلمد عجالف )

بات التعلم قد أف نسبة انتشار صعو  إيلادلصحوب بالنشاط الزائد كاضطراب السلوؾ لدل تالميذ ادلرحلة االبتدائية، توصلت نتائجها 
%(، كذلك ترتبط صعوبات التعلم ارتباطان داالن بكل من قصور االنتباه ادلصحوب بالنشاط الزائد كاضطراب السلوؾ، كما 503بلغت )

أكضحت النتائج أف نسبة صعوبات التعلم تنخفض عن النسب اليت حددهتا بعض الدراسات كلما زاد يف عدد احملكات ادلستخدمة يف 
 وبات التعلم0ربديد ذكم صع

(، ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة الفركؽ بُت التلميذات العاديات كذكم صعوبات تعلم 1661دراسة أمل زلمد عبد اهلل اذلجرسي )
القراءة من حيث اخلصائص الشخصية كاالنفعالية لديهن يف متغَتات القلق كاالكتئاب كاالنبساط كالعصابية، أسفرت نتائجها عما يلي: 

العاديات كذكات صعوبات التعلم ( يف متغَت القلق بُت رلموعيت التلميذات 6060ذات داللة إحصائية عند مستول ) توجد فركؽ
( يف متغَت االنبساط بُت رلموعيت 6060لصاحل ذكات صعوبات التعليم، كذلك توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

( 6060تلميذات العاديات، أيضان توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )التلميذات العاديات كذكات صعوبات التعلم لصاحل ال
 يف متغَت العصابية بُت رلموعيت التلميذات العاديات كذكات صعوبات التعلم لصاحل ذكات صعوبات التعليم0

من أعراض ضعف االنتباه  (، ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة إمكانية التنبؤ بصعوبات القراءة1665دراسة عبد احلميد سعيد حسن )
كالنشاط الزائد كاضطراب اإلدراؾ السمعي كالبصرم لدل تالميذ الصفُت الثاين كالثالث من مرحلة التعليم األساسي أشارت نتائجها إىل 

اط الزائد، مث كاف ىو األكثر تأثَتان، يليو أعراض النش   االنتباه ؽلكن التنبؤ بصعوبات القراءة من الصعوبات النمائية، كلكن ضعف أنو
 اضطراب اإلدراؾ البصرم، كأخَتان اإلدراؾ السمعي0

ثَت أدل ت(، ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على العوامل ادلرتبطة بالعنف كم1667) Schnurr & Lohmanدراسة شنركلوعلاف 
ف لدل ىؤالء األطفاؿ كما يؤدم ىذه العوامل يف األطفاؿ، أكضحت نتائجها إىل أف زيادة كجود العنف يؤدم إىل زيادة سلوؾ العن

بعض االضطرابات السلوكية كبعض ادلشكالت يف حياهتم كما إىل خفض الكفاءة ادلدرسية كاالجتماعية لديهم، كما أشارت إىل كجود 
 أكدت على أعلية احمليط األسرم العاـ الذم يؤثر تأثَتان إغلابيان أك سلبيان عليهم0

 من خالؿ عرض ىذه اجملموعة من الدراسات يكوف قد اتضح أف: تعقيب:
ربديد ادلشكالت السلوكية لدل تالميذ ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم يعتمد اعتمادان   -

 كليان على أدكات سيكومًتية مقننة0

 ة ىذه ادلشكالت السلوكية0دلواجهدكار األة لعديد من كشفت عن مدل احلاج  كذلك أف ىذه األدكات السيكومًتية قد -

يعاين تالميذ ادلدارس االبتدائية من ذكم صعوبات التعلم من مشكالت سلوكية تتمثل يف: ضعف اإلصلاز، قصور ادلهارات،  -
يو أعراض النشاط يل ضعف االنتباه ىو األكثر تأثَتان، االندفاعية، السلوؾ العدكاين، السلوؾ االنسحايب، االعتمادية، ككاف

 الزائد0

 كذلك احمليط األسرم العاـ الذم يؤثر تأثَتان إغلابيان أك سلبيان عليهم0 -

أيضان أف نسبة صعوبات التعلم تنخفض عن النسب اليت حددهتا بعض الدراسات كلما زاد يف عدد احملكات السيكومًتية  -
 ادلقننة ادلستخدمة يف ربديد ذكم صعوبات التعلم0
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 ست:إجشاءاث الذسا
 عينة الدراسة: -2

( تلميذان من تالميذ مدرسة صالح الدين للتعليم األساسي بإدارة مصر اجلديدة التعليمية دبحافظة القاىرة، 56تتكوف عينة الدراسة من )
 ( سنة010:  06شلن تًتاكح أعمارىم الزمنية من )

 وصف مقياس تقدير المشكالت السلوكية لذوي صعوبات التعلم: -3

(، كأعدا ىذا ادلقياس 0884لذكم صعوبات التعلم: زلمود عوض اهلل، كأمحد عواد عاـ )س تقدير اخلصائص السلوكية قاـ بإعداد مقيا
هبدؼ التعرؼ على بعض ادلشكالت السلوكية الشائعة اليت تواجو األطفاؿ ذكم صعوبات التعلم كيتميزكف هبا عن أقراهنم العاديُت، كما 

كما يعترب ادلقياس كأداة لتصنيف األطفاؿ   العاديُت،أقراهنم  كيتميزكف هبا ؿ ذكم صعوبات التعلميعترب ادلقياس كأداة لتصنيف األطفا
 عن نظرائهم العاديُت يف الفصل الدراسي، كيشتمل ىذا ادلقياس على األبعاد التالية:  ذكم صعوبات التعلم 

 قصور االنتباه0 –أ 
 النشاط الزائد0 –ب 
 االندفاعية0 –ج 
 نفعايل0التذبذب اال –د 
 سوء التوافق االجتماعي0 –ق 

كيتكوف كل بعد من أبعاد ادلقياس من عشر عبارات تصف سلوؾ الطفل يف ىذا البعد، كيلي كل عبارة ثالثة بدائل تعرب عن ىذا 
لك ادلستول، كعلى مدرس الفصل الذم أمضى سنة دراسية كاملة مع التلميذ أف ؼلتار أم صفة من الصفات تنطبق على تلميذه كذ

 من خالؿ تعامل التلميذ مع ادلدرس كالزمالء داخل الفصل0
 إجراءات تعديل المقياس للباحثة: -4

( لذا فهو بصورتو احلالية يف حاجة إلعادة 0884يف منتصف العقد األخَت من هنايات القرف ادلنقضي )نظران ألف ادلقياس مت إعداده 
من جهة، كذلك عدـ دقة الصياغة يف بعض اختبارات )ج( يف ادلقياس األصلي  التقنُت، كذلك للتطورات اليت تطرأ على سلوؾ التالميذ

ذلا كزف يقدر بدرجة كاحدة، كىذا يتناىف مع ادلنطق العقلي، فكيف يعطي حيث صيغت معظمها يف صورة النفي، كأعطى معد ادلقياس 
لم، ىذا من جهة أخرل، لذا فقد قامت الباحثة ة؛ خاصة كأهنم من ذكم صعوبات التعفيو بادلر  الشخص قيمو على اختيار غَت موجود

بعض تالميذ ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم، من  –بتعديلو كتقنينو ليكوف مناسبان ألفراد العينة 
 كقد مرت الباحثة يف تعديل كتقنُت ادلقياس باخلطوات التالية: –( سنة 01 – 06سن )
ؼ العاـ من ادلقياس يف التعرؼ على ادلشكالت السلوكية لتالميذ ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ربديد اذلد -

امج تدريبية خلفض ادلشكالت السلوكية دة ادلتخصصُت يف إعداد كتطبيق بر ذكم صعوبات التعلم بغرض اإلسهاـ يف مساع
 لدل تلك الفئة من األطفاؿ0

 دلشكالت السلوكية إجرائيان0ربديد أبعاد مقياس ا -

 إعادة صياغة العبارات اليت تتناسب مع التعريف اإلجرائي0 -

مث قامت الباحثة باستطالع رأم عدد من األساتذة يف زبصصات علم النفس كالصحة النفسية، كرلموعة من موجهي  -
ئي لكل بعد على حدة كذلك من خالؿ كمدرسي ادلرحلة االبتدائية، حيث مت تقدًن العبارات ذلم، مع ربديد التعريف اإلجرا

مخسة أبعاد أساسية كىي على الوجو التايل: )قصور االنتباه، النشاط الزائد، االندفاعية، التذبذب االنفعايل، سوء التوافق 
 ( عبارة من حيث:46االجتماعي(، كذلك للحكم على عبارات ادلقياس كالبالغ عددىا )

 ادلقياس من أجلو0مدل مناسبة العبارات يف قياس ما صمم  -

 مدل ارتباط العبارة بالبعد من حيث ادلضموف كالصياغة كسهولة ادلعٌت0 -
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إضافة أم عبارات يراىا احملكم ذلا ارتباط بالبعد كمل يرد ذكرىا يف العبارات، كذلك إلجراء التعديالت ادلناسبة حىت يصبح  -
 ادلقياس صاحلان للتطبيق ادليداين0

 نتائج الدراسة: -5

 ة األولى لتعديل المقياس:نتائج المرحل - أ

مل ذبر الباحثة يف ىذه ادلرحلة ربليالت إحصائية، كلكن مت إجراء بعض التعديالت بناء على مقًتحات رلموعة احملكمُت الذين ساعلوا 
 يف ىذه ادلرحلة، كلقد أسفرت ىذه اخلطوة عن التايل:

 تعديل يف صياغة بعض ادلواقف الرئيسية0 -

 خاصة االختيارات )ج(0إعادة صياغة االختيارات،  -

( تلميذان كتلميذة، شلن تًتاكح أعمارىم الزمنية ما بُت 56مث قامت الباحثة بتطبيق ادلقياس يف صورتو ىذه على عينة قوامها ) -
 ( سنة، ككاف اذلدؼ من ذلك:01 – 06)

 تعديل بعض العبارات من حيث صياغتها اللغوية0 -

 قبل ادلعلمُت لالستفادة منها يف إجراء التعديالت الالزمة للقياس0 تدكين أم مالحظات أك استفسارات أك صعوبات من -

كهبذه الكيفية تأكدت الباحثة أف كل العبارات اليت اشتمل عليها ادلقياس ىي عبارات موضوعة كشلثلة للبعد يف ضوء التعريف اإلجرائي 
 ادلوضوع لو، كعلى ذلك فإف عبارات ادلقياس مت توزيعها كالتايل:

 عبارات(0 06) قصور االنتباه ؿ:البعد األك 
 عبارات(0 06) النشاط الزائد البعد الثاين:
 عبارات(0 06) االندفاعية البعد الثالث:
 عبارات(0 06) التذبذب االنفعايل البعد الرابع:

 عبارات(0 06) سوء التوافق االجتماعي البعد اخلامس:
 

 عبارة(0 46س )كبناء على تعديالت األساتذة احملكمُت أصبح ادلقيا -

 مث أعدت الباحثة مفتاح خاص لتصحيح ادلقياس؛ فقد أعطت لكل استجابة كزنان0 -

يها )غالبان، أحيانان، نادران( عند اإلجابة غلب على مدرس الفصل أف يقرأ كل عبارات ادلقياس كاالختبارات الثالثة اليت تل طريقة التطبيق:
 أل استمارة كل تلميذ من التالميذ على حدة0 ؼلتار ادلناسب منها لوصف سلوؾ التلميذ، كؽلمت

إذا اختار ادلدرس السلوؾ )غالبان( يعطي للتلميذ ثالث درجات، كإذا اختار السلوؾ )أحيانان( يعطي درجتاف، كإذا  طريقة التصحيح:
 اختار السلوؾ )نادران( كيعطي درجة كاحدة0

س لسلوكو كلما دخل التلميذ يف نطاؽ العاديُت، أما إذا اطلفضت كلما زادت درجات التلميذ على االستمارة من كاقع كصف ادلدر 
درجات التلميذ على االستمارة كلما عرب ذلك عن انطباؽ تلك الصفات عليو كمعاناتو من بعض ادلشكالت السلوكية اليت تواجو ذكم 

 صعوبات التعلم، كبالتايل يدخل التلميذ يف نطاؽ تلك الفئة0
 ديل المقياس:نتائج المرحلة الثانية لتع - ب

 التحقيق من الصدؽ كالثبات، حيث قامت الباحثة دبا يلي:
 ** صدق المقياس:

 للتحقق من صدؽ ادلقياس استخدمت الباحثة الصدؽ ادلنطقي، كصدؽ االتساؽ الداخلي0
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 الصدق المنطقي: - أ

فسية باجلامعات كمن موجهي ( من األساتذة ادلتخصصُت يف رلاؿ علم النفس كالصحة الن06قامت الباحثة بعرض ادلقياس على )
كما مت توضيحو   –كمدرسي ادلرحلة االبتدائية، كبناء على توجيهاهتم مت حذؼ كتعديل بعض العبارات حسب آراء األساتذة احملكمُت 

 يف نتائج ادلرحلة األكىل لتعديل ادلقياس0
 صدق االتساق الداخلي: - ب

بارة من عبارات ادلقياس كالدرجة الكلية، كاجلدكؿ التايل يوضح االتساؽ قامت الباحثة حبساب معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات كل ع
 الداخلي لعبارات األبعاد اخلمسة دلقياس تقدير ادلشكالت السلوكية لذكم صعوبات التعلم0

 ( االتساق الداخلي لعبارات مقياس تقدير المشكالت2جدول )
 (71السلوكية لذوي صعوبات التعلم )ن = 

رقم  البعد
معامل  رقم العبارة البعد معامل االرتباط ةالعبار 

 االرتباط

تباه
االن

ور 
قص

كؿ( 
 األ

بعد
)ال

 

0 60464** 

عية
دفا

االن
 

15 60478** 
1 60276** 16 60401** 
2 60346** 17 60462** 
3 60187* 18 60466** 
4 60571** 26 60446** 
5 60206** 

عايل
النف

ب ا
ذبذ

الت
 

بع(
 الرا

بعد
)ال

 

20 60382** 
6 60571* 21 60224** 
7 60421** 22 60358** 
8 60423** 23 60174* 
06 60333** 24 60258** 

زائد
ط ال

نشا
ال

(
ثاين

د ال
البع

) 
ين(

 الثا
بعد

)ال
 

00 60334** 25 60513** 
01 60152* 26 60208** 
02 60217** 27 60323** 
03 60415** 28 60264** 
04 60284** 36 60506** 
05 60280** 

عي
تما

الج
ق ا

تواف
ء ال

سو
 

س(
خلام

د ا
البع

(
 

30 60357** 
06 60267** 31 60362** 
07 60316** 32 60217** 
08 60327** 33 60263* 
16 60243** 34 60357** 

عية
دفا

االن
ث( 

الثال
عد 

)الب
 

10 60431** 35 60228** 
11 60460** 36 60386** 
12 60280** 37 60301** 
13 60322** 38 60246** 
14 60406** 46 60234** 

 60214( = 6060( مستول الداللة عند )6060** داؿ عند مستول )
 60146( = 6064( مستول الداللة عند )6064* داؿ عند مستول )
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( 3، 01، 23، 33عدا العبارات رقم ) (6060يتضح من اجلدكؿ السابق أف مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستول )
 (60640فهي دالة إحصائيان عند مستول )

مث قامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد ادلقياس اخلمسة كالدرجة الكلية للمقياس ككل، 
 لوكية لذكم صعوبات التعلم كالدرجة الكلية0كاجلدكؿ التايل يوضح معامالت االتساؽ الداخلي ألبعاد مقياس ادلشكالت الس

 ( معامالت االتساق الداخلي ألبعاد المقياس والدرجة الكلية3جدول )
 (71)ن = 

 معامل االرتباط األبعاد
 **60560 قصور االنتباه
 **60446 النشاط الزائد
 **60557 االندفاعية

 **60536 التذبذب االنفعايل
 **60615 سوء التوافق االجتماعي
 60146( = 6064) 60214( = 6060مستول الداللة عند )

 (6060يتضح من اجلدكؿ السابق أف قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستول )
 صدق المقارنة الطرفية: –ج 

لتايل يوضح % من أقل الدرجات، كاجلدكؿ ا16% من أعلى الدرجات ك16( تلميذان كتلميذة مت مقارنة 56حيث مت التطبيق على )
 داللة الفركؽ بُت متوسط األبعاد اخلمسة دلقياس ادلشكالت السلوكية0
 (4جدول )

 داللة الفروق بين متوسط األبعاد الخمسة لمقياس المشكالت السلوكية

 األبعاد
 ادلستوم ادلرتفع

 (05)ف = 
 ادلستول ادلنخفض

 مستول الداللة قيمة "ت" (05)ف = 
 2 

 ع ـ ع ـ

 103 07046 0046 16065 باهقصور االنت
1 000757 60660 6070 

 004 07052 0022 14070 النشاط الزائد
3 030016 60660 6075 

 200 07077 0056 15077 االندفاعية
1 80640 60660 6061 

 007 07077 0026 15020 التذبذب االنفعايل
5 020004 60660 6073 

 104 05046 0043 12052 سوء التوافق االجتماعي
5 80433 60660 6063 

 01104 الدرجة الكلية
5 2006 06606 

6 
701 

5 060117 60660 6065 

 



 3122العدد الثاني عشر لسنة  124 مجلة البحث العلمي في التربية

( بُت مرتفعي كمنخفضي الدرجات على مقياس تقدير 60660يتضح من اجلدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيان عند مستول )
 التمييز بُت األفراد0ادلشكالت السلوكية لذكم صعوبات التعلم شلا يشَت إىل قدرة ادلقياس على 

 ** ثبات المقياس:
( تلميذان كتلميذة، 56كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية حيث مت التطبيق على )  –قامت الباحثة حبساب ثبات ادلقياس بطريقة ألفا 

قياس تقدير ادلشكالت كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية لألبعاد اخلمسة دل  –كاجلدكؿ التايل يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 
 السلوكية لدل صعوبات التعلم0

 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية  –( قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 5جدول )
 (71مان وبراون )ن = لسبير 

 التجزئة النصفية كركنباخ  –ألفا  أبعاد ادلقياس
 60553 60536 قصور االنتباه
 60384 60460 النشاط الزائد

 60577 60585 يةاالندفاع
 60445 60376 التذبذب االنفعايل

 6085 60474 سوء التوافق االجتماعي
 60681 60686 الدرجة الكلية

 
 (60600يتضح من اجلدكؿ السابق أف قيم معامالت الثبات دالة إحصائيان عند مستول )

 تفسري النتائج – 5
صالحيتها السيكومًتية كخباصة صدقها لتحقق من لاألداة لدراسة متأنية بعد أف سبت التعديالت دلقياس ادلشكالت السلوكية، أخضعت 

(، عدا بعض العبارات 6060كثباهتا، كقد أظهرت نتائج الصدؽ كالثبات أف مجيع قيم ادلعامالت دالة إحصائيان عند مستول داللة )
غلعلنا نثق يف صدؽ كثبات ادلقياس يف كفاءتو يف ( شلا 6064القليلة جدان يف صدؽ االتساؽ الداخلي فهي دالة إحصائيان عند مستول )

قياس ادلشكالت السلوكية لتالميذ ادلدارس االبتدائية يف مرحلة الطفولة ادلتأخرة من ذكم صعوبات التعلم، كمن مث إمكانية كضع برامج 
( كاليت ىدفت إىل معرفة 1661إرشادية كعالجية دلواجهتها، كىذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من: أمل زلمد عبد اهلل اذلجرسي )

العاديات كذكم صعوبات تعلم القراءة من حيث اخلصائص الشخصية كاالنفعالية لديهن؛ عبد احلميد سعيد التلميذات  بُتالفركؽ 
بصعوبات القراءة من أعراض ضعف االنتباه كالنشاط الزائد؛ عفاؼ زلمد  التنبؤ ( كاليت ىدفت إىل معرفة إمكانية1665حسن )
( كاليت ىدفت إىل معرفة صعوبات التعلم األكادؽلية كعالقتها بكل من قصور االنتباه ادلصحوب بالنشاط الزائد 1661) عجالف

كاضطراب السلوؾ، كلذلك أكصت مجيع ىذه الدراسات الباحثُت إعداد مزيد من األدكات ادلقننة لتحديد ىذه ادلشكالت، خاصة مع 
 خلية ادلناسبة دلواجهة ىذه ادلشكالت0تطور عجلة الزمن، كإعداد الربامج التد

 توصياث الذساست: – 6
بناء على ما سبق من نتاج، ؽلكن القوؿ بأننا بصدد أداة صاحلة لالستخداـ، حبيث ؽلكن االستفادة منها يف رلاالت عديدة أعلها ما 

 يلي:
 التقوًن كالقياس النفسي0 -

 دنية من ادلشكالت السلوكية لفئة صعوبات التعلم0عملية التدريب كاإلرشاد كالعالج النفسي للمستويات ادلت -

 تقوًن برامج التدريب كاإلرشاد كالعالج النفسي0 -
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 المدارس االبتدائية مقياس المعلم لتقدير المشكالت السلوكية لتالميذ
 في مرحلة الطفولة المتأخرة من ذوي صعوبات التعلم

 إعداد
 دكتور  دكتور

 أحمد أحمد عواد  محمود عوض اهلل سالم
(2996) 

 تعديل وتقنين / نشوة نبيل يوسف
(3122) 

 )كتيب المقياس(

المدرسة:   االسم: .........................
......................... 

 السن: .........................  صل: .........................الف
 أنثى: )      (  الجنس: ذكر )      (

 تعليمات:
 
 

 زميلي الفاضل ......................... زميلتي الفاضلة .........................
، كىم فئة التالميذ الذين يعانوف من اطلفاض يف التحصيل فيما يلي عدد من ادلواقف اليت تصف سلوؾ التالميذ ذكم صعوبات التعلم

عليهم خصائص معينة مثل قصور  الدراسي على الرغم من سبتعهم بكل ما يتمتع بو التلميذ العادم من قدرات كإمكانات، كتبدك
 االنتباه كاالندفاعية كالنشاط الزائد كالتذبذب االنفعايل كسوء التوافق االجتماعي0

مث اختيار االستجابة ادلناسبة من بُت االختيارات  دتكم التكـر بقراءة كل موقف كاالختيارات الثالثة اليت تليو، كمنكادلرجو من سيا
نادران( كذلك طبقان دلا كاف يتصف بو سلوؾ التلميذ خالؿ العاـ الدراسي احلايل، كذلك بوضع عالمة )/( يف ادلكاف  –أحيانان  –)غالبان 

 رة يف كرقة اإلجابة ادلرفقة مع ادلقياس، كما ىو موضح:ادلخصص ذلا أماـ كل عبا
 نادران  أحيانان  غالبان  ـ
0    
1    

 الحظ أنو ليس ىناؾ زمن سلصص لإلجابة0
كأخرل خاطئة، كإظلا تعرب اإلجابات عن بعض اخلصائص أك ادلشكالت السلوكية الفردية  صحيحةليست ىناؾ إجابات  -

 للتلميذ صابح الصعوبة يف التعلم0

 ال تًتؾ أم موقف دكف أف ربدد استجابتك فيو0 -

 واهلل ولي التوفيق والسداد.
 المواقف واالختيارات:

 .........................عندما يكلف التلميذ بواجب مدرسي فإنو  -0

 غالبان ما ينجح يف أداء الواجب -أ 
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 أحيانان ما يفشل يف أداء الواجب0 -ب 

 نادران ما يتمكن من أداء الواجب0 -ج 

 .........................و لو سؤاؿ يف الفصل فإنو عندما يوج -1

 غالبان ما يستطيع أف يصل لإلجابة الصحيحة0 -أ 

 أحيانان ما يفتقر إىل اإلجابة الصحيحة0 -ب 

 نادران ما يصل لإلجابة الصحيحة0 -ج 

 .........................عندما يشرح ادلدرس يف الفصل فإنو  -2

 غالبان ما ؽليل إىل الًتكيز كالفهم0 -أ 

 انان ما ينشغل بأمور تشتت انتباىو عن الشرح0أحي -ب 

 نادران ما ينتبو0 -ج 

 .........................عندما غللس يف الفصل فإنو  -3

 غالبان ما يبدك أكثر نشاطان0 -أ 

 أحيانان ما يكوف قليل النشاط0 -ب 

 نادران ما يكوف نشيطان0 -ج 

 .........................رغبتو يف التعلم كالفهم  -4

 يدة0غالبان ما تكوف ج -أ 

 أحيانان ما تكوف جيدة0 -ب 

 نادران ما تكوف جيدة0 -ج 

 .........................مشاركتو لزمالئو يف األنشطة  -5

 غالبان ما يشاركهم النشاط بفاعلية0 -أ 

 أحيانان يشاركهم النشاط بفاعلية0 -ب 

 نادران ما ؽليل إىل ادلشاركة بفاعلية0 -ج 

 لفصل 00000000000000مشاركتو لزمالئو يف مناقشة ادلوضوعات اليت تطرح داخل ا -6

 ما يشارؾ بنشاط كجدية0 غالبان  -أ 

 أحيانان يشارؾ إذا طلبت منو ادلشاركة0 -ب 

 نادران ما يشارؾ إذا طلبت منو ادلشاركة0 -ج 

 أثناء شرح ادلدرس يف الفصل فإنو 0000000000000000000000000 -7

 غالبان ما ينصت الشرح جيدان0 -أ 

 أحيانان ما يتحدث مع الزمالء أثناء الشرح0 -ب 

 ما ينصت الشرح0 نادران  -ج 

 أثناء شرح ادلدرس يف الفصل فإنو 0000000000000000000000000 -8

 غالبان ما يتابع الشرح جيدان0 -أ 

 أحيانان ما يتحوؿ عن متابعة الشرح0 -ب 

 نادران ما يستطيع متابعة الشرح0 -ج 

 عندما يوجو إليو سؤاؿ فإنو 0000000000000000000000000 -06
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 غالبان ما يبدك فاعلان للسؤاؿ0 -أ 

 0ما ػلتاج إىل تكرار السؤاؿ أكثر من مرة لفهمو أحيانان  -ب 

 نادران ما يستطيع فهم السؤاؿ0 -ج 

 ادلتأمل لو أثناء الشرح غلده 0000000000000000000000000 -00

 غالبان ما غلده أكثر ىدكءان كاتزانان0 -أ 

 أحيانان ما صلده متوتران كقلقان0 -ب 

 نادران ما يتوقف عن احلركة كإثارة الصخب0 -ج 

 فإنو 0000000000000000000000000إذا جلس على مقعد  -01

 غالبان ما غللس جلسة طبيعية0 -أ 

 أحيانان ما يتحرؾ يف مكانو0 -ب 

 نادران ما يثبت يف مكانو0 -ج 

 أثناء شرح ادلدرس فإنو 0000000000000000000000000 -02

 ما يلتـز اذلدكء كالصمت0 غالبان  -أ 

 أحيانان ما يتكلم مع زميلو0 -ب 

 نادران ما يلتـز باذلدكء كالصمت0 -ج 

 حدث مع زمالئو فإنو 0000000000000000000000000عندما يت -03

 غالبان ؽلا يتحدث هبدكء0 -أ 

 ما يتحدث بصوت عايل0 أحيانان  -ب 

 نادران ما يتحدث هبدكء0 -ج 

 عندما يتحدث اآلخركف معو فإنو 0000000000000000000000000 -04

 غالبان ما ينصت إىل حديثهم0 -أ 

 أحيانان ما يهتم حبديثهم0 -ب 

 نادران ما ينصت إىل حديثهم0 -ج 

 ئو دائمان يصفونو بأنو 0000000000000000000000000زمال -05

 غالبان ما يكوف ىادئ كمتزف0 -أ 

 أحيانان ما يثَت بعض ادلضايقات0 -ب 

 نادران ما يتجنب مضايقتهم0 -ج 

 انتباىو أثناء شرح ادلدرس 0000000000000000000000000 -06

 غالبان ما ينتبو للشرح0 -أ 

 أحيانان ما يتلفت حولو0 -ب 

 للشرح0 نادران ما يكوف يقظان منصتان  -ج 

 أثناء شرح ادلدرس فإنو 0000000000000000000000000 -07

 غالبان ما ينظر للمدرس جيدان0 -أ 

 أحيانان ينظر لزمالئو0 -ب 

 نادران ما ينظر للمدرس يف الفصل0 -ج 
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 تركيزه أثناء شرح ادلدرس 0000000000000000000000000 -08

 غالبان ما ينصت للمعلم كيكتب0 -أ 

 أحيانان ما ينصت كيكتب0 -ب 

 مع ادلدرس0 نادران ما يركز -ج 

 بالنسبة خلركجو أثناء شرح ادلدرس 0000000000000000000000000 -16

 غالبان ما يتجنب اخلركج من احلصة0 -أ 

 أحيانان ما ؼلرج عند الضركرة0 -ب 

 نادران ما يلتـز حبضور احلصة كاملة دكف أف يطلب اخلركج0 -ج 

 عندما يسأؿ ادلدرس سؤاالن فإنو 0000000000000000000000000 -10

 يده بعد مساع السؤاؿ كفهمو0 غالبان ما يرفع -أ 

 أحيانان يرفع يده بعد مساع السؤاؿ كفهمو0 -ب 

 نادران ما يرفع يده بعد مساع السؤاؿ0 -ج 

 عندما يوجو إليو سؤاؿ فإنو 0000000000000000000000000 -11

 غالبان ما غليب بتأين0 -أ 

 أحيانان غليب دكف تأين0 -ب 

 نادران ما يتأىن يف اإلجابة0 -ج 

 إرشادات فإنو 0000000000000000000000000عندما يعطي ادلدرس تعليمات ك  -12

 غالبان ما يلتـز بالتعليمات0 -أ 

 أحيانان ما ؼلرج عن االلتزاـ بالتعليمات0 -ب 

 نادران ما يلتـز بالتعليمات0 -ج 

 إذا أخطأ يف اإلجابة عن سؤاؿ فإنو 0000000000000000000000000 -13

 غالبان ما غللس هبدكء كيتعرؼ على خطأه -أ 

 ن نفسو لعدـ معرفتو اإلجابة0أحيانان ما يتضايق كؼلجل م -ب 

 نادران ما ؼلجل لعدـ معرفتو اإلجابة0 -ج 

 يتسم سلوكو يف الفصل بػ 0000000000000000000000000 -14
 بالًتكم0 فغالبان ما يتص -أ 

 أحيانان يكوف مندفعان0 -ب 

 نادران ما يكوف مًتكيان0 -ج 

 إذا أخطأ يف حق زميلو لو فإنو 0000000000000000000000000 -15

 ميلو0غالبان ما يعتذر لز  -أ 

 أحيانان ما يلتـز الصمت0 -ب 

 نادران ما يهتم باألمر كيعتذر لزميلو0 -ج 

 احتياجو دلتابعة كتوجيو ادلعلم أثناء شرح ادلدرس 0000000000000000000000000 -16

 غالبان ما ال ػلتاج إىل متابعة0 -أ 

 أحيانان ما ػلتاج للمتابعة0 -ب 
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 نادران ما يفهم الشرح دكف متابعة مستمرة0 -ج 

 ة عن سؤاؿ فإنو 0000000000000000000000000إذا أخطأ يف اإلجاب -17

 غالبان ما يستطيع تقدًن إجابة أخرل0 -أ 

 أحيانان ما يصر على إجابتو0 -ب 

 نادران ما يبدم أم اىتماـ بتقدًن إجابة أخرل0 -ج 

 يف نشاط رياضي فإنو 0000000000000000000000000 زمالئوؾ عندما يشار  -18

 غالبان ما ينتظر حىت يأخذ دكره0 -أ 

 ايق من االنتظار لدكره0أحيانان ما يتض -ب 

 نادران ما ينتظر دكره0 -ج 

 قدرتو علي تنظيم األعماؿ ادلكلف هبا 0000000000000000000000000 -26

 غالبان ما ينظمها جيدان0 -أ 

 أحيانان ما يصعب عليو التنظيم0 -ب 

 نادران ما يتمكن من التنظيم0 -ج 

 إذا كجو إليو ادلدرس اللـو فإنو 0000000000000000000000000 -20

 تمثل لرأم ادلدرس كيعتذر0غالبان ما ي -أ 

 أحيانان ما يشعر بالضيق كالغضب0 -ب 

 نادران ما ؽليل إىل االعتذار0 -ج 

 إذا قص عليو أحد الزمالء مشهدان حلادث أليم 0000000000000000000000000 -21

 غالبان ما ينظر إىل ادلوقف بواقعية0 -أ 

 أحيانان ينظر إىل ادلوقف باستهتار0 -ب 

 نادران ما ينفعل للموقف0 -ج 

 هو صعوبة فإنو 0000000000000000000000000عندما تواج -22

 غالبان ما يتغلب عليها0 -أ 

 أحيانان ما ػلاكؿ حلها0 -ب 

 نادران ما ػلاكؿ حلها0 -ج 

 عندما يوضع يف موقف منافسة مع زمالئو فإنو 0000000000000000000000000 -23

 غالبان ما غلتهد للتغلب عليهم0 -أ 

 أحيانان ما يصعب عليو التغلب عليهم0 -ب 

 هود لينافس زمالئو0نادران ما يبذؿ رل -ج 

 عالقتو بزمالئو توضح إنو 0000000000000000000000000 -24

 غالبان ما يقيم عالقات اجتماعية مع زمالئو بدرجة كبَتة0 -أ 

 أحيانان ما يتجنب أف يدخل يف عالقات اجتماعية مع زمالئو0 -ب 

 نادران ما تكوف لو عالقات اجتماعية مع زمالئو0 -ج 

 0000000000000000000000إذا حدث أمامو موقف مضحك فإنو 000 -25

 غالبان ما يبتسم0 -أ 
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 أحيانان ما يضحك ضحكات مسموعة0 -ب 

 نادران ما يتوقف عن السخرية كالضحك بصوت عايل0 -ج 

 حركتو داخل الفصل 0000000000000000000000000 -26

 غالبان ما تكوف حركة عادية0 -أ 

 أحيانان ما يتحرؾ بدكف ىدؼ0 -ب 

 نادران ما تكوف حركتو ذات ىدؼ0 -ج 

 درس عليو فإنو 0000000000000000000000000عندما ينادم ادل -27

 غالبان ما غليب على ادلدرس بسرعة0 -أ 

 ب االلتفات للمدرس0نأحيانان ما يتج -ب 

 نادران ما يهتم عند مساع النداء0 -ج 

 عندما يتعرض دلوقف بسبب البكاء لو يف الفصل لسبب ما فإنو 0000000000000000000 -28

 غالبان ما تدمع عيناه0 -أ 

 قطع بشكل ملحوظ0تئو مأحيانان ما يكوف بكا -ب 

 عن البكاء بصوت عايل كبسرعة0 نادران ما يتمكن من التوقف -ج 

 إذا طلب منو أف يتحمل ادلسئولية يف عمل ما فإنو 0000000000000000000000000 -36

 غالبان ما يتحمل ادلسئولية0 -أ 

 أحيانان يصعب عليو ربمل ادلسئولية0 -ب 

 نادران ما يتمكن من ربمل ادلسئولية0 -ج 

 ئو يف الفصل 0000000000000000000000000عالقتو مع زمال -30

 غالبان ما تكوف قوية0 -أ 

 أحيانان ما تكوف عالقتو ضعيفة0 -ب 

 نادران ما تكوف عالقتو متوطدة بزمالئو0 -ج 

 قدرتو على االندماج مع زمالئو 0000000000000000000000000 -31

 غالبان ما تكوف عميقة0 -أ 

 أحيانان تكوف سطحية0 -ب 

 نادران ما يندمج معهم0 -ج 

 و لو 0000000000000000000000000ميل زمالئ -32

 غالبان ما ؽليلوف إليو باستمرار0 -أ 

 أحيانان ما ؽليلوف إليو0 -ب 

 نادران ما ؽليلوف إليو0 -ج 

 ميلو لتكوين صداقات مع اآلخرين 0000000000000000000000000 -33

 غالبان ما ؽليل لكسب أصدقاء جدد0 -أ 

 أحيانان ما ؽليل لكسب أصدقاء جدد0 -ب 

 م صدقات0نادران ما يرغب يف تكوين أ -ج 

 قدرتو على مشاركة اجلماعة يف األنشطة 0000000000000000000000000 -34



 3122العدد الثاني عشر لسنة  123 مجلة البحث العلمي في التربية

 غالبان ما يشاركهم باستمرار0 -أ 

 أحيانان يشاركهم0 -ب 

 نادران ما ؽليل للعمل اجلماعي0 -ج 

 إذا طلب منو ادلدرس إعداد نشاط للفصل فإنو 0000000000000000000000000 -35

 غالبان ما يتشاكر مع زمالئو كيستفيد منهم0 -أ 

 يانان ما يتشاكر مع زمالئو فقط0أح -ب 

 نادران ما يتشاكر مع زمالئو أك ػلاكؿ االستفادة منهم0 -ج 

 قدرتو على القياـ بدكر قيادم يف الفصل 0000000000000000000000000 -36

 غالبان ما تظهر لديو القدرة على القيادة0 -أ 

 أحيانان ما تظهر لديو القدرة على القيادة0 -ب 

 نادران ما يهتم جبدكل القيادة0 -ج 

 زلافظتو على النظاـ داخل الفصل 0000000000000000000000000 -37

 غالبان ما ػلافظ على النظاـ باستمرار0 -أ 

 أحيانان يصعب عليو أف ػلافظ على النظاـ0 -ب 

 ظهر عليو اتباع أم نظاـ0نادران ما ي -ج 

 التزامو بتعليمات إدارة ادلدرسة أثناء الفسحة 0000000000000000000000000 -38

 لتعليمات0غالبان ما يلتـز با -أ 

 أحيانان ما يتجنب االلتزاـ بالتعليمات0 -ب 

 نادران ما يبتعد عن االستهتار كعدـ االلتزاـ0 -ج 

 أثناء لعبو مع زمالئو فإنو 0000000000000000000000000 -46

 غالبان ما ػلافظ على اللعب معهم0 -أ 

 أحيانان ما ينسحب من اللعب معهم0 -ب 

 نادران ما يتجنب أف يسبب ذلم العديد من ادلشاكل0 -ج 
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